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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi
Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 160
dakikadır (2 saat, 40 dakika).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.ÖSYM



2015-KPSS/AB-PÖS
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ

İLİŞKİLERİ

1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre, sendika üyeliğinden çıkarılma
kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Genel kurul Yönetim kurulu

Disiplin kurulu Denetleme kurulu

Etik kurul

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre, Ekonomik ve Sosyal Konseyde
temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına
üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu
düzeyinde yapılan sözleşme aşağıdakilerden
hangisidir?

Grup toplu iş sözleşmesi

Çerçeve sözleşme

İşletme toplu iş sözleşmesi

İşyeri toplu iş sözleşmesi

İşyerleri toplu iş sözleşmesi

 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçiler, haftalık çalışma
süresinin kırk beş saat olduğu bir işyerinde hemen
giderilmesi gereken bir arıza nedeniyle haftalık çalışma
süresinin üzerinde çalışma yapmışlardır.

İşçilerin yaptığı bu çalışma aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?

Genel sebeplerle fazla çalışma

Genel sebeplerle fazla süreli çalışma

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

Zorunlu nedenlerle fazla süreli çalışma

Olağanüstü hâllerde fazla çalışma

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

A)

B)

C)

D)

E)

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre, sendikaların faaliyetleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini
kullanamaz.

Faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.

İşçiler ve işçi kuruluşları, işveren kuruluşlarına üye
olamaz.

Grev ve lokavt sırasında üyelerine yapacakları
yardımlar ve eğitim amaçlı yardımlar dışında elde
ettikleri gelirlerini üyeleri arasında dağıtamaz.

Ticaretle uğraşamaz ancak genel kurul kararıyla nakit
mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla
sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda bulunabilir.

 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi işçilerin günlük çalışma sürelerinden
sayılmaz?

Çocuk emziren kadın işçilerin, çocuklarına süt
vermeleri için belirtilen süreler

İşyerinin bahçesinin bakımı için işe alınan bahçıvanın,
işverenin talimatıyla işverenin evinin bahçesine ağaç
dikerken geçirdiği süreler

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından
sosyal yardım amacıyla işçilerin işe götürülüp
getirilmeleri sırasında araçta geçirdikleri süreler

Madende çalışan işçilerin asıl çalışma yerlerine
inmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için geçen süreler

Lokantada çalışan garsonun, müşteri gelmesini
beklerken boş geçirdiği süreler

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, cinsiyeti nedeniyle
işyerinde şef pozisyonuna yükseltilmediği iddiasını
iş mahkemesinde ispatlayan kadın işçi, en çok kaç
aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep
edebilir?

2 4 6 8 12

4.

A)

B)

C)

D)

E)

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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 4447 sayılı İşsizlik Sigortası’na göre; isteğe bağlı
sigortalılardan işsizlik sigortası primi ödeyenler için
sigortalı ve işverenden alınan payların toplamı,
sigortalının prime esas aylık brüt kazancının yüzde
kaçıdır?

3 5 6 7 8

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
isteğe bağlı sigortalılığın şartlarından biri değildir?

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde otuz
günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak

Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak

Türkiye’de ikamet etmek veya Türkiye’de ikamet
etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi
imzalanmamış ülkelerde Türk vatandaşı olarak
bulunmak

İsteğe bağlı sigortalılık talep dilekçesiyle Sosyal
Güvenlik Kurumuna başvurmak

On beş yaşını doldurmuş olmak

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, meslek hastalıkları
listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile
aşağıdakilerden hangisinin onayıyla söz
konusu hastalık meslek hastalığı sayılabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Adli Tıp Kurumu

Eğitim, araştırma ve uygulama hastaneleri

7.

A) B) C) D) E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na
göre, aşağıdakilerden hangisi kurumun
görevlerinden biri değildir?

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık
uygulama programlarını dikkate alarak sosyal 
güvenlik politikalarını uygulamak

Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri, hak ve
yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek

Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası
gelişmeleri izlemek

Sosyal güvenlik alanında eğitim, araştırma ve
danışmanlık faaliyetleri yapmak

Ulusal sağlık politikalarının uygulanmasını ve
denetimini gerçekleştirmek

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre; sigortalı çalıştırılan bir
işyerinin başka bir işverene devredilmesi hâlinde
yeni işveren, işyerini devraldığı tarihi takip eden kaç
gün içerisinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik
Kurumuna  vermekle yükümlüdür?

6 10 15 30 45

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdaki sağlık
hizmetlerinin hangisinden katılım payı alınmaz?

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi

Vücut dışı protez ve ortezler

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek
hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı
sağlanan sağlık hizmetleri

Aile hekimi muayenesi

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A) B) C) D) E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 17. maddesine göre hesaplanan günlük
kazancı 60 TL olan sigortalı, geçirdiği iş kazası
sonucu yaralanmıştır. Sigortalı, evinde tedavi olmakta
ve pansuman için her gün hastaneye gidip gelmektedir.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, sigortalıya günlük kaç 
TL geçici iş göremezlik ödeneği ödenir?

20 25 30 40 50

 Türkiye’de işçi kavramının tanımında bedenî 
çalışma – fikrî çalışma ayrımına ilk kez
aşağıdakilerin hangisinde yer verilmiştir?

3008 sayılı İş Kanunu

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

1475 sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında
meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan
işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Gizli işsizlik Yapısal işsizlik

Mevsimsel işsizlik Konjonktürel işsizlik

Açık işsizlik

 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
kaç yılında kurulmuştur?

1945 1950 1962 1971 1983

13.

A) B) C) D) E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

A) B) C) D) E)

Tarihsel planda Avrupa’da işçi sınıfının oluşumunda
aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır?

Çocuk ve kadın emeğinin aşırı ve kötü kullanımı

Kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler

Fiyatlar genel düzeyinin çok yükselmesi

Örgütlenme ve birleşme çabalarının başlaması

Toplumsal nitelikli çok sayıda çatışmanın başlaması

Tam rekabetçi ürün ve emek piyasasında işverenin
ücreti veri almasının en temel sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?

Ortalama emek maliyeti, marjinal emek maliyeti veri
alınan ücrete eşittir.

Ortalama emek maliyeti veri alınan ücretten fazladır.

Marjinal emek maliyeti veri alınan ücretten azdır.

Marjinal ürün geliri marjinal maliyetten fazladır.

Marjinal ürün değeri ortalama emek maliyetine eşittir.

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Emek arzında azalma ile ücretler yükselir.

Bu bölge dışarıya göç vermektedir.

İşverenler çalıştıracak işçi bulmak için ücretleri
yükseltmek zorunda kalabilirler.

Bu bölgede iş olanakları sınırlı olabilir.

İşgücü piyasa denge noktasının değişmesi ücret
seviyelerini etkilemez.

I. İktisat danışmanları

II. Otomobil işçileri

III. Yargıçlar

Yukarıdaki işgücü kategorilerinin talebinin ücret
esnekliğine göre (en esnekten en az esneğe)
sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

I – II – III I – III – II II – I – III

II – III – I III – II – I

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A) B) C)

D) E)

Belirlenen standart seviyede üretim yapan
işçiye, standardın altında üretim yapan işçiye     
göre % 50 oranında prim verilen ücret sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

Bedaux primli ücret sistemi

Rowan primli ücret sistemi

Halsey primli ücret sistemi

Taylor primli ücret sistemi

Emerson primli ücret sistemi

Aşağıdakilerden hangisi telafi edici ücret
farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

Ölüm veya yaralanma riski

İşin güven gerektirmesi

Gelir düzensizliği

İşyeri sağlık koşulları

Yüksek statülü işler

Dünyanın hemen her yerinde genç işsizliği büyük bir
problem olarak belirginleşmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi, genç işsizliğinin nedenleri
arasında sayılamaz?

İşgücü piyasasına yeni girişlerin genel güçlülüğü

Tecrübe eksiklikleri

Gençler arasında işgücü devir hızının yüksek oluşu

Gençlerin beklentileri ile piyasa koşullarının
uyuşmazlığı

İşgücü piyasasında erken emeklilik programları

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 İşin gerektirdiğinden daha fazla formel eğitime
sahiptir.

 İşin gerektirdiğinden daha fazla iş deneyimine
sahiptir.

 Bir önceki işinden veya emsal işçinin
kazandığından daha az kazanmaktadır.

Bu özelliklere sahip bir kişi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

İşsizdir.

Eksik istihdam içindedir.

Mevsimlik işçidir.

İrad sahibidir.

Ücretsiz aile işçisidir.

Aşağıdakilerden hangisi, asgari ücretin
saptanmasının olumlu etkilerinden biri değildir?

Ücretlerin daha alt seviyede oluşumunu engeller.

Çalışan bireyin yaşaması için gerekli asgari koşulları
sağlar.

Sendikal örgütler için bir başlangıç ücreti oluşturur.

Sadece asgari ölçütleri değil, refah düzeyini de etkiler.

Ortalama ücretleri yükselterek ücret maliyetlerini
artırır.

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

Çalışma psikolojisi araştırma yöntemlerinden anket
araştırmasıyla ilgili,

I. Kısa zamanda geniş bir örneklem grubundan bilgi
toplanır.

II. Toplanan veriler istatistiksel olarak analiz edilebilir.

III. Örneklemden derinlemesine bilgi almak
mümkündür.

IV. İnternet üzerinden uygulamak mümkündür.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

I, II ve III I, III ve IV I, II ve IV

I, II, III ve IV II, III ve IV

Psikolojik sözleşmeyle ilgili, 

I. Yazılı olmayan bir sözleşmedir.

II. Beklentiler üzerine kurulu bir sözleşmedir.

III. Çalışanlar arasında kurulan bir sözleşmedir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Bireyin iki olumlu durum arasında tercih yapmak
zorunda kalması aşağıdaki çatışma türlerinden
hangisiyle tanımlanır?

Yaklaşma – Uzaklaşma

Yaklaşma – Yaklaşma

Nötr kalma – Nötr kalma

Uzaklaşma – Uzaklaşma

Nötr kalma – Uzaklaşma

26.

A) B) C)

D) E)

27.

A) B) C)

D) E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Aşağıdakilerden hangisi, modern sanayinin gelişimi
sırasında üretim faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan
sonuçlardan biridir?

Geleneksel zanaatlar önem kazanmıştır.

İşyeri ve evin toplumsal işlevleri farklılaşmıştır.

Kadınlar, erkeklerden daha yüksek statülü işlerde
istihdam edilmeye başlamıştır.

Kadınlar, erkeklerden daha yüksek ücretler elde
etmeye başlamıştır.

Ev, başat üretim yeri hâline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimi
kapsamında değerlendirilmez?

Kariyer planlama

Çalışanı seçme ve yerleştirme

Performans değerleme

Çalışanları sendikasızlaştırma

Eğitim ve geliştirme

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.6
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1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Ekonometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 regresyon

modelinde  bağımlı değişken,

 açıklayıcı değişkenler ve  hata
terimidir.

 Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Y’deki
toplam değişimi göstermektedir?

 

  

 

  çoklu
doğrusal regresyon modelinde

 ifadesi için

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(i = 1,2,...,n ve n: gözlem sayısı)

Hata terimlerinin açıklayıcı değişken ’lere bölümü
ortalama olarak sıfıra eşittir.

Hata terimleri açıklayıcı değişken ’ler ile
korelasyonludur.

Açıklayıcı değişken ’lerin örneklem ortalaması,
hataların örneklem ortalamasından daha büyüktür.

Açıklayıcı değişken ’ler veri iken hata terimlerinin
beklenen değeri sıfırdır.

Açıklayıcı değişken ’lere ait varyans-kovaryans
matrisini hesaplamakta kullanılır.

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir tahmin edici küçük örneklemlerde yansız ise
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Asimptotik etkinlik özelliğine de sahiptir.

Asimptotik yansızlık özelliğine de sahiptir.

Normallik özelliğine de sahiptir.

Tutarlılık özelliğine de sahiptir.

Etkinlik özelliğine de sahiptir.

 
çoklu doğrusal

regresyon modelinde  için güven aralığı

 olarak verildiğine göre  için
uygun tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

(Burada,  'nin standart hatası, k parametre
sayısı ve n gözlem sayısıdır.)

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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İki döneme göre tahmin edilen çoklu regresyon
modelleri aşağıdaki gibi olsun.

1980-2000 Dönemi:

2001-2012 Dönemi:

 Yapısal parametrelerin, 1980-2000 dönemi ile
2001-2012 döneminde kararlı kalıp kalmadığını
sınamak için uygun hipotezler ve kullanılacak
sınamanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

ve Bartlett sınaması

ve Breusch - Pagan sınaması

ve Chow sınaması

ve Chow sınaması

ve Breusch - Pagan sınaması

5.

A)

B)

C)

D)

E)

 doğrusal regresyon modeli olağan
en küçük kareler (OLS) ile tahmin edilmiş ve eğim

katsayısının tahmin edicisinin   t testi ile sıfırdan
farksız olduğu sonucuna varılmıştır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

(  Determinasyon katsayısı)

6.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Almanya'da işe girmek için yapılan başvurularda
kadınlara pozitif ayırımcılık yapıldığı iddia edilmektedir.
Bu iddiayı araştırmak için 200 büyük iş yerine yapılan
350 iş başvurusu incelenmiştir. Y bağımlı değişkeni
başvuru sahibi işe alınırsa 1, alınmazsa 0 değerini alan
bir ikili değişkenle temsil edilmek üzere başvurunun
reddedilme olasılıkları doğrusal olasılık modeli (LPM) ile
tahmin edilmiştir. Tahmin edilen regresyon denklemi ve
açıklayıcı değişkenlerle ilgili tanımlamalar aşağıdaki
gibidir.

Üniversite mezunu ise  , değil ise 

Lise mezunu ise  , değil ise 

Lise altı ise  , değil ise 

 Referans grup

X: Başvuru sahibinin iş için talep ettiği aylık ücret (2.000
dolar ile 4.000 dolar arasında olacaktır.)

 Buna göre, üniversite mezunu evli bir erkeğin iş için
talep ettiği ücret 3.000 dolar iken işe kabul edilme
olasılığı kaçtır?

 

1,52 0,79 0,46 0,03 0,05

7.

A) B) C) D) E)

Çeşitli meslek gruplarındaki kadın ve erkeklerin giyim
harcamaları fonksiyonları tahmin edilmek isteniyor.

 denkleminde  giyim harcamaları,

 harcanabilir gelir ve  hata terimidir. Meslek grupları,
serbest meslek sahibi olanlar ve olmayanlar olarak
belirlenmiş ve ikili (kukla) değişkenler aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır.

Serbest meslek ise M=1, diğer meslek grubu ise
M=0'dır. Kadın ise D=1, erkek ise D=0'dır.

Buna göre, araştırmacı harcanabilir gelirin giyim
harcamaları üzerindeki etkisinin meslek grubuna ve
cinsiyete göre değişmeden aynı kaldığına ve meslek
grubu ile cinsiyet arasındaki karşılıklı etkileşimin giyim
harcamalarını belirlemekte önemli olduğuna
inanmaktadır.

 Araştırmacı bu durumda aşağıdaki modellerden
hangisini tahmin etmelidir?

Bağımlı değişkenin ikili değişken olduğu modellere
ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğrusal olasılık modeli katsayıları, olağan en küçük
kareler (OLS) ile tahmin edilebilir.

Doğrusal olasılık modelinde değişen varyans (farklı
yayılım) sorunu ile karşılaşılırken, Logit ve Probit
modellerde karşılaşılmaz.

Doğrusal olasılık modelinde

 eşitsizliği sağlanmayabilir.

Doğrusal olasılık modeline getirilen eleştiriler, Probit
ve Logit analizinin kullanımının artmasına yol açmıştır.

Doğrusal olasılık modelinde, hata terimleri normal

dağılmaz.  modelinde Y=1 için hata terimi

’tir.

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Regresyon analizinde öngörü doğruluğunu sınamada
kullanılabilecek çok sayıda yöntem vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri
değildir?

Theil eşitsizliği

Ortalama Mutlak Hata

Kök Ortalama Hata Kare

Hareketli Ortalama

Ortalama Mutlak Yüzde Hata

Yüksek düzey yöneticilerin maaşları (100 TL) ile bunları
etkileyen faktörler arasındaki ilişki için (250 kişilik bir
örneklem ile) aşağıdaki regresyon tahminleri olağan en
küçük kareler (OLS) ile elde edilmiştir.

Burada eğitim ve tecrübe yıl olarak ölçülmüştür. Erkek,
ikili (kukla) değişken olup kişi erkek ise 1, kadın ise 0
değerini almaktadır.

 Buna göre, 20 yıl eğitim görmüş 10 yıllık iş tecrübesi
olan erkek bir yöneticinin ortalama aylık kazancının
öngörüsü kaç TL’dir?

795 805

7.950 8.050

80.500

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

 modelinde  bağımlı

değişken;  açıklayıcı değişkenler ve  hata
terimidir. 

 Buna göre,  ve  arasındaki basit korelasyon

katsayısının 0 olması durumunda ’nin değeri

aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

Parametre tahmin edilemez.

Bir regresyon denkleminde birinci dereceden
otokorelasyon için yapılan Durbin-Watson (Dw-d)

sınaması eşik (d) değerleri 

ve  olarak bulunmuştur. Bu değerler
kullanılarak otokorelasyonun varlığını reddetme,
kararsız kalma ve reddedememe için aralıklar
belirlenecektir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki hangi aralıkta
otokorelasyon yoktur, sıfır hipotezi

reddedilemez?

2,6 ile 4 arasında

0 ile 1,4 arasında

1,4 ile 1,7 arasında

1,7 ile 2,3 arasında

2,3 ile 4 arasında

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Durbin-Watson istatistiği 0'a yakın olduğunda 

ile  arasındaki korelasyon katsayısının değeri

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

0'a yaklaşacaktır.

'e yaklaşacaktır.

'e yaklaşacaktır.

'den büyük olacaktır.

 ile  arasında olacaktır.

 doğrusal regresyon modelinde

hata teriminin 

 sürecine uyduğu varsayılmıştır.

 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 bilindiğinde, dönüştürülmüş model

olur.

 ise dönüştürülmüş model

 olur.

 ise dönüştürülmüş model

olur.

 bilinmediğinde, yinelemeli Cochrane-Orcutt süreci ile
tahmin edilebilir.

Uygulamada  genellikle bilinmediğinden  ’nun
tahminini içeren tahmin yöntemleri genel olarak
uygulanabilir genelleştirilmiş en küçük kareler olarak
adlandırılır.

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi farklı yayılım (değişen
varyans) için Glejser sınamasının yardımcı
regresyonlarından biri değildir?

 

 

 

 

 

Yukarıdaki modelde hata terimlerinin farklı yayılımlı
(değişen varyans) oldukları bilinmektedir. Bu model için

olağan en küçük kareler (OLS) uygulanarak  ,
genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS) uygulanarak

  ve uygulanabilir GLS uygulanarak

 tahmin edicileri elde edilmiştir.

 Büyük örneklemlerde, bu tahmin edicilerin
varyansları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.11
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modeli için

şeklindeki logaritmik dönüştürme yapıldığında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(2) nolu model farklı yayılım (değişen varyans)
sorununu (1) nolu modele göre çoğu zaman daha
düşüğe indirir.

’nin beklenen değeri 0 ise  ’nin dağılımı normal
olmaz.

 iken  olur.

 ise (1) nolu denklemin hata teriminin

ortalaması  ,   ifadesine eşit olur.

 ise (1) nolu denklemin hata teriminin

varyansı  ifadesine eşit olur.

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi çoklu doğrusal
bağlantının var olup olmadığının anlaşılmasında
kullanılır?

White sınaması

VIF (Varyans Şişme Çarpanı)

Golfeld – Quant sınaması

Glejser sınaması

Breuch – Godfrey sınaması

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

Çoklu doğrusal regresyon modelinde

 olduğu durumda bu regresyon için

aşağıdakilerden hangisi geçerli olacaktır?

Ridge regresyon

Robust regresyon

Ortogonal regresyon

Standartlaştırılmış regresyon

Polinomial regresyon

20.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Y bağımlı değişkenini açıklamak için

 açıklayıcı değişkenleri ile
aşağıdaki regresyon modelleri ele alınmış, olağan en
küçük kareler (OLS) ile tahmin edilmiştir.

 Doğru model (VI) nolu model iken bir araştırmacı
yanlışlıkla (V) nolu modeli kullanmışsa aşağıdaki
hatalardan hangisini yapmıştır?

Örneklem seçme hatası

Tahmin yöntemi hatası

Önemsiz değişkenleri modele katma hatası

Fonksiyonel biçim hatası

Veri eşeleme hatası

I. Jarque-Bera normallik sınaması

II. Ramsey RESET sınaması

III. Park sınaması

IV. Breusch-Pagan-Godfrey sınaması

Bir modelin fonksiyon kalıbının doğru oluşturulup
oluşturulmadığını araştırmak için yukarıdaki
sınamalardan hangileri uygulanabilir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

III ve IV I, III ve IV

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A) B) C)

D) E)

 çoklu

doğrusal regresyon modelinde  değişkeni gereksiz

bir değişkendir.

Modelin olağan en küçük karelerle (OLS) tahmin
edilmesi sonucunda aşağıdaki ifadelerden hangisi
geçerli olacaktır? 

OLS tahmin edicileri, yansızlık özelliğini kaybeder.

OLS tahmin edicileri, tutarsız olacaktır.

 değerleri değişmez.

Küçük örneklemlerde  değeri olduğundan küçük
bulunacaktır.

OLS tahmin edicileri, yansız ve tutarlı olmaya devam
eder ancak etkinlik özelliğini kaybeder.

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Burada  toplam tüketim harcamaları,  GSMH,

 toplam yatırım harcamaları,  faiz oranı,  hata
terimleridir.

 Tüketim ve yatırım denklemleri hangi yöntemle
tahmin edilebilir?

(İki aşamalı en küçük kareler için 2AEK, dolaylı en
küçük kareler için DEK kısaltmaları kullanılmıştır.)

Tüketim denklemi 2AEK ile, yatırım denklemi DEK ile
tahmin edilir.

Tüketim denklemi hem 2AEK hem de DEK ile tahmin
edilir. Yatırım denklemi herhangi bir yöntem ile tahmin
edilemez.

Tüketim ve yatırım denklemleri hem 2AEK ile hem de
DEK ile tahmin edilir.

Tüketim ve yatırım denklemleri olağan en küçük
kareler ile tahmin edilir.

Tüketim denklemi katsayıları tahmin edilemez. Yatırım
denklemi katsayıları 2AEK ve DEK ile tahmin edilebilir.

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıda bir eşanlı denklem sistemi verilmiştir:

Burada ; toplam tüketim harcamaları, ; GSMH,

 toplam yatırım harcamaları,  faiz oranı,  hata
terimleridir. Ortalamalardan farklara göre verilen
değerler aşağıdadır:

 Tüketimin tahmin edilmiş indirgenmiş biçim
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

25.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Aşağıdaki eşanlı denklem sisteminde

 içsel değişkenler;  ise
önceden belirlenmiş değişkenlerdir.

  denklemi iki aşamalı en küçük kareler (2AEK) ile
tahmin edildiğinde, 2AEK tahmincisi için aşağıdaki
özelliklerden hangisi geçerli olur?

Yansız (sapmasız), tutarlı ve en küçük varyanslıdır.

Yansızdır (sapmasız) ancak en küçük varyanslı
değildir.

Yanlıdır (sapmalı) ancak tutarlıdır.

Etkindir.

Yansız (sapmasız) ve tutarlıdır ancak en küçük
varyanslı değildir.

 zaman serisi için tümleşme derecesi 2 olarak
bulunmuştur.

I.  serisinde ikinci dereceden otokorelasyon vardır.

II.  bir modelde bağımlı değişken ise açıklayıcı
değişkenin 2 gecikmesi de modele ilave
edilmelidir.

III.  serisinin 2 kez farkı alındığında seri durağan
olmaktadır.

 Bu durumda yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

Yalnız I Yalnız III I ve III

II ve III I, II ve III

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

A) B) C)

D) E)

 olmak

üzere iki farklı model kurulsun. Burada;  toplam

tüketim,  GSMH,  faiz oranı,  toplam yatırım,  ve

 hata terimleridir. Bu modeldeki değişkenlere ait DF
(Dickey-Fuller) sınama sonuçları aşağıda verilmiştir.
Parantez içindekiler t istatistikleridir. T, trend
değişkenidir.

 Yukarıdaki bilgileri kullanarak Engle-Granger iki
aşamalı tahmin yöntemi ile olağan en küçük kareler
(OLS) yöntemi hangi modellere uygulanır?

Tüketim  modeline olağan en küçük kareler
yöntemi, yatırım  modeline Engle-Granger yöntemi
uygulanır.

Tüketim  modeline Engle-Granger, yatırım
 modeline olağan en küçük kareler yöntemi

uygulanır.

Her iki modele de olağan en küçük kareler yöntemi
uygulanır.

Her iki modele de Engle-Granger ile İki Aşamalı
tahmin yöntemi uygulanabilir.

Modeller tahmin edilirken birim kök sınamalarına gerek
yoktur.

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.15
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 şeklinde bir modelde
Dickey-Fuller birim kök sınaması uygulanacaktır.

I.

II.  reddedilmezse  serisi birim kök taşır.

III. 'nin otokorelasyon içermesi durumunda

şeklinde bir model kullanılır.

 Bu sınama için yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

29.

A) B) C)

D) E)

Yatırımların  cari yıl ve geçmiş üç yıl içindeki

satışlara  bağlı olduğu aşağıdaki model ile

tanımlansın:

Ayrıca  ikinci dereceden polinom ile
yaklaştırılabildiği varsayılsın:

 Yukarıdaki bilgilere göre, 2000-2011 dönemi için
tahmin edilmiş Almon modeli aşağıdakilerden
hangisidir?

 

 

30.

A)

B)

C)

D)

E)

EKONOMETRİ TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
16
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1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İstatistik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 Durum geçiş diyagramı yukarıda verilen 
durum uzayına sahip kesikli parametreli Markov
zincirinin 1 adım geçiş olasılıkları matrisi
aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

I.

II. Her rastgele değişkeninin bir karakteristik
fonksiyonu vardır.

III.  için ’dır.

Bir X rastgele değişkeni için  ve

 olmak üzere  şeklinde

tanımlanan karakteristik fonksiyonu için yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve II

II ve III I, II ve III

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B) C)

D) E)

X rastgele değişkeni  parametreli Poisson
dağılımına sahip ise X rastgele değişkeninin           
2. faktoriyel momenti aşağıdakilerden hangisidir?

 ; bir örneklem uzayı, U; ’nın bazı alt kümelerinden
oluşan bir sınıf olmak üzere,  örneklem uzayı
aşağıdaki gibi verilsin.

 Aşağıda verilen U sınıflarından hangisi bir               
 - cebirdir?

3.

A) B)

C) D)

E)

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.17
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X ve Y kesikli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık
fonksiyonu

olarak veriliyor. 

 Buna göre, c sabitinin değeri kaçtır?

I. Dağılımda yakınsama

II. Olasılıkta yakınsama

III. Hemen hemen her yerde yakınsama

IV. Ortalama karede yakınsama

Zayıf büyük sayılar yasası, yukarıda verilen rastgele
değişkenler kümesinin yakınsama türlerinden
hangileri ile ifade edilebilir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve IV

(0,1) parametreli düzgün dağılımlı bir kitleden çekilen

 rastgele örneklemi için sıra istatistikleri

 olsun.

Bu durumda  olasılığı kaçtır?

0

1

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B) C)

D) E)

7.

A) B) C)

D) E)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

X rastgele değişkeni standart normal dağılıma sahip

olduğunda,  rastgele değişkeni 2 serbestlik dereceli
Ki-Kare dağılımına sahip olur.

 ve  rastgele değişkenleri sırasıyla 

ve  parametreli  Bernoulli dağılımına

sahip ise  rastgele değişkeni

 parametreli Binom dağılımına sahip olur.

 ve  rastgele değişkenleri sırasıyla  ve

 serbestlik dereceli Ki-Kare dağılımına sahip

ise   her zaman F dağılımına sahip olur.

 standart normal dağılıma sahip rastgele değişken

ve , v parametreli Ki-Kare dağılımına sahip rastgele

değişken olmak üzere,  ve  bağımsız rastgele

değişkenler ise  rastgele değişkeni

v serbestlik dereceli Student-t dağılımına sahip olur.

X rastgele değişkeni v serbestlik dereceli Student-t

dağılımına sahip ise  rastgele değişkeni (v, 2v)
serbestlik dereceli F dağılımına sahip olur.

8.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Optimal çözümü , ,  olan bir
doğrusal programlama probleminin, bu çözüme karşılık
gelen en büyük amaç fonksiyonu değeri 134’tür.
Belirtilen problemin Simpleks yöntemle çözülmesinden

elde edilen optimal tablo yukarıda verilmiştir.  , amaç

fonksiyonundaki katsayıları göstermektedir.  kolonu,
temelde yer alan cevap değişkenlerine karşılık gelen

çözüm değerlerinden oluşmaktadır.  ve  gevşek

(aylak) değişkenler ve  ise fazla (artık) değişkendir.

Verilen tabloda bazı gözeler boş bırakılmıştır.

 Yukarıda verilen tabloya göre, çözülen doğrusal
programlama probleminin amaç fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıda verilen grafikteki ağda; her bir düğüm ilçeleri,
kenarların üzerindeki rakamlar ilgili iki ilçe arasındaki
uzaklığı saat olarak göstermektedir. Kenarlardaki okların
yönü ise hangi ilçeden hangi ilçeye gidebileceğini
belirtmektedir. 1 ilçesinden 7 ilçesine en kısa sürede
gitmek için yol güzergâhının belirlenmesi isteniyor.

Buna göre, problemin matematiksel modeli
oluşturulduğunda, aşağıdakilerden hangisi
problemin kısıtlarından biri olamaz?

10.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.19
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 ve  

olarak verilmiştir.

  alt matrisinin eşitliği aşağıdakilerden
hangisidir?

 

 

 

Dört değişkenli bir örnekleme uygulanan faktör analizi
sonuçlarına göre, ilk iki faktörün önemli olduğu
görülmüştür.

0,11 0,96

0,88 0,23

0,97 0,13

0,86 0,46

Tabloda bulunan faktör yüklerine göre orijinal
değişkenlerin iki faktör tarafından açıklanma
oranları aşağıdakilerden hangisidir?

0,83

0,72

0,66

0,95

0,33

0,83

0,96

0,84

0,93

0,83

0,96

0,95

0,61

0,74

0,85

0,75

0,91

0,86

0,71

0,56

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A) B) C)

D) E)

 olduğuna göre örneklem korelasyonu
aşağıdakilerden hangisidir?

Aynı şehirde bulunan 4 farklı üniversitede çalışan
öğretim üyelerinin son beş yıl içerisinde başvuruda
bulundukları TÜBİTAK proje sayıları aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

 Bu bilgilere göre üniversitelerin TÜBİTAK proje
başvuruları bakımından farklılık gösterip
göstermediği araştırılmak istendiğinde
hesaplanacak test istatistiği değeri kaçtır?

   

 

13.

A) B) C)

D) E)

14.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Türkiye’deki istatistik bölümü öğrencilerinin istatistik ve
bilgisayar derslerindeki başarılarının ilişkili olup olmadığı
araştırılmak isteniyor. Bu amaçla kitleden seçilen 5
büyüklüğündeki tüm mümkün örneklemler üzerinden
hesaplanan Spearman’ın sıra korelasyon katsayılarının
ortalaması sıfır olarak bulunmuştur.

 : Örneklemdeki istatistik dersi başarı notlarına ait
sıra sayıları

: Örneklemdeki bilgisayar dersi başarı notlarına ait
sıra sayıları

 Buna göre,  istatistiğinin beklenen değeri
kaçtır?

5 10 15 20 25

Yangına dayanıklı boru üreten bir firmada rastgele bir
kitleden çekilen örneklemler üzerinden birinci çeyrek
değer 15 mm, medyan 17 mm ve üçüncü çeyrek değer
21 mm olarak elde edilmiştir.

 Çeyrek değerler üzerinden hesaplanan değişim
katsayısı kaçtır?

0,06 0,17 2 4 6

15.

A) B) C) D) E)

16.

A) B) C) D) E)

Bir yiyecek maddesinden rastgele 15 örneklem alınarak
içerdikleri sodyum miktarları incelenmiş ve kutu grafiği
çizilmiştir.

 

 Kutu grafiğine göre dağılımın yönü hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Simetriktir. Aykırı değer vardır.

Sola çarpıktır. Sağa çarpıktır.

Basıktır.

Ortalaması , varyansı   olan bir kitleden yerine
konularak n birimlik örneklem seçildiğinde örneklem
ortalamasına ilişkin dağılım hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Hipertansiyonu olduğu bilinen 60 yaş üstü hastalara
tansiyon düşürücü etkisi olan bir ilaç verilerek ilacın,
tansiyon üzerindeki etkisi test edilmek isteniyor. Bu
amaçla rastgele seçilen 13 hastanın ilaç öncesi ve
sonrası tansiyon değerleri kaydedilerek çözümleme
yapılıyor ve aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor:

Standart Sapma 

Standart Hata 

 : i. hastanın ilaç öncesi tansiyon değeri ile ilaç
sonrası tansiyon değeri arasındaki fark

 :  ’lerin ortalaması

“ : İlacın tansiyon üzerinde etkisi yoktur.” hipotezini
test etmek için hesaplanan t değeri ve serbestlik
derecesi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

0,078 - 13

1,22 - 12

1,22 - 11

4,43 - 12

4,43 - 11

Holt üstel düzleştirme yönteminden elde edilen
öngörüler, aşağıda verilen modellerden hangisinin
öngörülerine denktir?

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

 ; 0 ortalamalı beyaz gürültü süreci olmak

üzere  ’dir.  (  )

Zaman serisinin T anına kadar (T>1) olan gözlemleri

bilindiğine göre ’ün beklenen değeri
aşağıdakilerden hangisidir?

Tek yönlü ANOVA sonucunda “Gruplar arası fark
anlamlı değildir.” hipotezi reddedildiğinden dolayı
farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını
görmek için elde edilen En Küçük Anlamlı Fark (LSD)
çoklu karşılaştırma sonuçları aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi ortalamalar arası farklılık
için yapılan bir gruplamadır?

(1) (2) (3,4) (5)

(1) (2,4) (3,4) (5)

(1) (2) (3) (4,5)

(1,5) (2,4) (4)

(1,5) (3,4) (2)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Her birinde eşit sayıda gözlem bulunan dört deneme
ortalaması (A, B, C, D) için oluşturulan doğrusal bağıntı
katsayıları aşağıda verilmiştir.

Bu bağıntılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru değildir?

C1 doğrusaldır.

C3 doğrusal değildir.

C1 C2

C2 C3

C1 C3

A’nın sabit, B’nin rastgele etkili olduğu çok etkenli deney
düzenine ait ANOVA tablosu aşağıda verilmiştir.

 

 Buna göre, A etkenine ait F hesap değeri kaçtır?

1,17 1,98 2,35 2,54 21,2

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A) B) C) D) E)

Basit rastgele örnekleme yönteminde N birimlik bir
kitleden n birimlik bir örneklem çekilmek isteniyor.

Tüm mümkün örneklemler için örneklem
toplamlarının ortalaması hakkında aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenebilir?

Kitle ortalamasına eşittir.

Örneklem toplamının  katına eşittir.

Örneklem ortalamasına eşittir.

Örneklem toplamına eşittir.

Kitle toplamının  katına eşittir.

2013 yılında devlet üniversitelerindeki istatistik
bölümlerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci
sayısı tahmin edilmek isteniyor. Bu amaçla, istatistik
bölümünün bulunduğu 25 üniversiteden 5 tanesi basit
rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.

Seçilen bölümlerde toplam 3.000 öğrenci ve
ortalama 15 öğretim elemanı bulunduğuna göre,
istenen tahmin kaçtır?

200 40

900 birimden oluşan bir kitle, belirli bir özelliği
bakımından 2 gruba ayrılmıştır. Birinci grubun birim
sayısı, ikinci grubun birim sayısının 3 katıdır. Bu kitleden
orantılı dağıtım yaklaşımı ile 180 birimden oluşan bir
örneklem seçilmektedir.

Kitle toplamı tahmini 3.150 ve birinci alt örneklem
toplamı 540 olduğuna göre ikinci alt örneklem
ortalaması kaçtır?

0,5 1 1,5 2 2,5

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A) B) C) D) E)

27.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Bir bağımlı (Y) ve bir bağımsız (X) değişkenden ve     
26 gözlemden oluşan bir regresyon problemine eğri
uydurma ile en uygun kübik denklem bulunmuştur.

Bu tabloya göre, artık terimine ait serbestlik
derecesi kaçtır?

1 4 12 22 23

Aşağıdakilerden hangisi, çoklu bağlantı probleminin
tespitinde kullanılmaz?

Kısmi korelasyonların incelenmesi

Açıklayıcı değişkenler arasındaki korelasyon matrisi

Hoşgörü ve varyans şişirme çarpanının incelenmesi

’nin yüksek oluşu ancak az sayıda t oranının
anlamlı oluşu

Dizi parçaları (run) testi

İki değişken içeren ve 20 gözlemli olan bir regresyon
denkleminde modele ait Log-Olabilirlik değeri –4,736
olarak hesaplanmıştır.

 Bu modele karşılık gelen Akaike Bilgi Kriteri değeri
kaçtır?

–9,472 12,072 13,472

18,942 94,722

28.

A) B) C) D) E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A) B) C)

D) E)

İSTATİSTİK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
24
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1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kamu Yönetimi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

I. Matbaa teknolojisinin çığır açıcı bir biçimde
yenilenmiş olması

II. Sanayi devriminin ortaya çıkması

III. Para ekonomisinin ve kentlerin canlanması

IV. Aydınlanma düşüncesiyle birlikte akılcılığın
doğuşu

V. Yeni bir tüccar sınıfının doğuşu 

 Yukarıdaki olaylardan hangileri, Reform Hareketi’nin
doğuşunu hazırlayan nedenlerden değildir?

I ve III I ve V II ve IV

III ve IV III ve V

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, insanın toplumsal
ve siyasal bir varlık olduğunu öne sürerek
organizmacı bir devlet modeli geliştirmiştir?

Aristoteles Carl Schmitt

David Easton Thomas Hobbes

John Locke

Bireysel özgürlüklerin korunması amacıyla devletin
yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden
ayrılması şeklinde özetlenebilecek “kuvvetler (erkler)
ayrılığı” teorisi, ilk kez aşağıdaki düşünürlerden
hangisi tarafından ortaya konulmuştur?

Rousseau Montesquieu

More Machiavelli

Bodin

1.

A) B) C)

D) E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, adaletin sağlanması için
toplum içindeki en yoksulların durumlarının
iyileştirilmesini sağlayacak şekilde refahın yeniden
paylaştırılması gerektiğini savunmuştur?

Nozick Friedman

Hayek Rawls

Fukuyama

Aşağıdakilerden hangisi, parti sistemlerinin
sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler arasında   
yer almaz?

Parti sayısı İdeolojik kutuplaşma

Parti tarihi Parti disiplini

Kurumsallaşma

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın temel
hak ve hürriyetlere ilişkin genel hükümlerinde yer
alan düzenlemelerden biri değildir?

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın
sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetler, olağan dönemlerde
Anayasa’nın ilgili maddelerde belirtilen sebeplere bağlı
olarak sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar,
demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük
ilkesine aykırı olamaz.

Olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetlerin
kullanılması, milletlerarası hukuktan doğan
yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla ancak kısmen
durdurulabilir.

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, yabancılar için
milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla
sınırlanabilir.

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.25

ÖSYM



2015-KPSS/AB-PÖS

Aşağıdaki anayasaların hangisinde sosyal devlet   
ilk kez bir ilke olarak tanınmıştır?

1876 Anayasası 1921 Anayasası

1924 Anayasası 1961 Anayasası

1982 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda
cumhurbaşkanı için öngörülmüş görevlerden biri
değildir?

Cumhuriyeti ve milletin birliğini temsil etmek

Kanunları yayımlamak veya tekrar görüşülmek üzere
geri göndermek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek

Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak

Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak

1982 Anayasası’na göre, siyasi parti üyesi olabilmek
için en az kaç yaşın doldurulmuş olması gerekir?

18 21 25 30 40

Aşağıdaki kamu yönetimi kavramları ve eş
anlamlıları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Örgüt – Teşkilat

Kurum – Müessese

Yürütme – İcra

Yönetim kurulu – İdare kurulu

Organizasyon – Cemiyet

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A) B) C) D) E)

10.

A)

B)

C)

D)

E)

Osmanlı klasik idari sisteminde memuriyet; çıraklıkla
başlanılan, kalfaların gözetiminde yapılarak öğrenilen ve
ancak sınavla terfi edilen bir meslektir.

Bu sisteme çırak olarak girenlere verilen unvan
aşağıdakilerden hangisidir?

Hacegân Kâtip Ferik

Muallim Şakird

Aşağıdakilerden hangisi, Koçi Bey’in Risâlesi’nde
dile getirilen görüşlerden biri olamaz?

İyi bir yönetim için “asker, hazine, reaya ve adalet” çok
önemlidir.

Devlet memuriyetinde işe alma ve yükselmelerde
liyakat sistemi bozulmuştur.

Timar ve zeamet sistemi bozulmuştur.

Tanzimat Dönemi reformları, idari yapılanmadaki
sorunları çözebilecek nitelikte değildir.

Askerî teşkilattaki bozulmalar, devlet otoritesini
zayıflatmaktadır.

Yönetsel Devrim adlı çalışmasında mülkiyet sahipliği
ile yöneticilik işlevinin giderek ayrıştığını, buna bağlı
olarak da uzman yöneticilerin örgütlerde ve
toplumda güç sahibi olacaklarını savunan kuramcı
aşağıdakilerden hangisidir?

M. Weber F. W. Taylor

A. R. Michels J. Burnham

L. Peter

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kamu yönetimi
alanında esas olarak 1990’lardan sonra uygulamaya
girmiştir?

Organizasyon – metot Duyarlık eğitimi

Yöneylem araştırması Program bütçe

Norm kadro

11.

A) B) C)

D) E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Bir ülkede sağlık bakanlığı, özel hastane işletmeleri
tarafından geliştirilen ve idari personel verimliliğini
artırıp kırtasiyeciliği azaltan yeni bir elektronik
yönetim ve muhasebe sistemini devlet hastanelerine
kurduğunda aşağıdaki Yeni Kamu Yönetimi temel
stratejilerinden hangisini uygulamış olur?

Piyasa stratejisi

Hedef kitle stratejisi

Yönetsel strateji

Program stratejisi

Aşamalı değişim stratejisi

Türkiye’deki personel rejimine ait özelliklerden, Yeni
Kamu İşletmeciliği yaklaşımına uygun olan
aşağıdakilerden hangisidir?

Yükselmelerin, genel olarak hizmet süresine bağlı
olarak gerçekleşmesi

Hizmet sınıfları temelinde sınıflandırma

Güvenceli memuriyet statüsünün olması

Sözleşme esaslı istihdamın varlığı

Aylık ve ücretlerin sınıf ve derece esasına göre
düzenlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda
“İdare” başlığı altında yer verilen alt başlıklardan biri
değildir?

Kanunsuz emir

İdarenin esasları

Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler

Kamu mali yönetimiyle ilgili hükümler

İdarenin kuruluşu

15.

A)

B)

C)

D)

E)

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi
edinme ve denetim yollarından biri değildir?

Soru

Gensoru

Meclis araştırması

Genel görüşme

Faaliyet raporunu değerlendirme

Büyükşehir belediyelerinde sunulan aşağıdaki
hizmetlerden hangisi, ilçe belediyelerince yürütülür?

İçme suyu temini

Kent içi ulaşım hizmeti

Bulvar ve meydanların yapımı

Mezarlık alanlarının yer tespiti

Katı atıkların toplanması

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 1980 öncesi
dönemde tartışılmış/uygulanmış kırsal kalkınma
projelerinden biri değildir?

Köy-Kent Projesi KÖYDES Projesi

Tarım Kentleri Projesi Örnek Köyler Projesi

Merkez Köyler Projesi

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Türkiye’de yerel yönetimlere, merkezî yönetim
tarafından genel bütçe vergi gelirlerinden pay
verilmektedir.

Bu konuyu düzenleyen kanuna göre yapılan bu pay
tahsisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Belediyeler, nüfuslarına ve gelişmişlik endekslerine
göre pay alırlar.

Paylar, Maliye Bakanlığınca aylık olarak hesaplanır.

Büyükşehir belediyeleri hariç, payların dağıtımında
İller Bankası aracılık eder.

Köyler, nüfusları oranında pay alırlar.

İl özel idarelerine verilen payların tahsisinde ilin
nüfusuyla birlikte köy sayısı, yüz ölçümü, kırsal 
nüfusu ve gelişmişlik endeksi de dikkate alınır.

Aşağıdakilerden hangisi, tarihte ilk kentlerin
kurulduğu yerlerden biri değildir?

Mezopotamya Bölgesi Nil Nehri Havzası

İndus Nehri Havzası Akdeniz Kıyıları

Kuzeybatı Avrupa

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi imar planı yaptırmak zorundadır?

Nüfusu 10.000’in üzerinde olan belediyeler

Nüfusu 5.000’in üzerinde olan belediyeler

Nüfusu 5.000 - 2.000 arasında olan belediyeler

Köyler

Mahallî İdare Birlikleri

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları
nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip; yer üstünde,
yer altında veya su altında bulunan; korunması
gerekli alanlara ne ad verilir?

Millî park

Özel çevre koruma bölgesi

Doğal sit alanı

Kültür varlığı

Ramsar alanı

Aşağıdakilerden hangisi, çevre politikalarıyla
ilgilenen hükûmet dışı örgütlerden (NGO) biridir?

Uluslararası Para Fonu Dünya Bankası

Greenpeace BM Kalkınma Örgütü

BM Çevre Örgütü

Aşağıdakilerden hangisi, yeni orta sınıfa
atfedilebilecek özelliklerden biri değildir?

Sınıfsal pozisyonu belirleyenin tüketim biçimi olması

Aktörlerinin, eğitim düzeyi yüksek profesyonellerden
oluşması

Gönüllülük ve sivil toplum kuruluşları içinde yer alma
oranının diğer sınıflara göre daha yüksek olması

Bu sınıf içerisindeki bireylerin belli bir uzmanlık ve
beceriye sahip olması

Küçük ve orta boy girişimcilerin, bu sınıfın yegâne
temsilcileri olması

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Aşağıdakilerden hangisi, okulsuz toplumu
savunarak zorunlu eğitim ve öğretimin görece yeni
bir icat olduğunu ve kaçınılmaz bir şey olarak
benimsenmesi için hiçbir neden olmadığına işaret
etmektedir?

Pierre Bourdieu Emile Durkheim

Ivan İllich Manuel Castells

Michel Foucault

Aşağıdakilerden hangisi Yeni (Genç) Osmanlılar
hareketi içinde yer almaz?

Namık Kemal

Ziya Paşa

Keçecizade Mehmet Fuat Paşa

Mithat Paşa

Ali Suavi

Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti iktidarı
döneminde gerçekleşmemiştir?

Türkiye’nin NATO’ya üye olması

Türkiye’nin Avrupa Konseyine üye olması

Köy enstitülerinin kapatılması

Halkevlerinin kapatılması

Kıbrıs sorununun ortaya çıkması

27.

A) B)

C) D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın
özelliklerinden biri değildir?

TBMM’nin, egemenliği kullanan organlardan sadece
biri olarak nitelendirilmesi

Devlet otoritesinin güçlendirilmesine özel önem
atfedilmesi

Anayasa Mahkemesine geniş yetkilerin tanınması

Çift meclisli bir parlamentonun öngörülmesi

Sosyal hakların tanınması

30.

A)

B)

C)

D)

E)

KAMU YÖNETİMİ TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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2015-KPSS/AB-PÖS ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Uluslararası İlişkiler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 Devletler kendi mutlak kazançlarını azami düzeye
ulaştırmakla ilgilenirler.

 Devletler göreli kazanç hesabı yaparlar. 

Bu iki farklı önerme aşağıdaki uluslararası ilişkiler
yaklaşımlarından hangi ikisi arasındaki uzlaşmazlığı
ortaya koymaktadır?

Liberalizm – Neoliberalizm

Eleştirel kuram – Realizm

Realizm – İdealizm

Neoliberalizm – Neorealizm

Neorealizm – İşlevselcilik

Aşağıdakilerden hangisi, Transnasyonalist Teori’nin
özelliklerinden biri değildir?

Uluslararası aktörlerin çeşitlenmesi

Uluslararası gündemin çeşitlenmesi

Uluslararası karşılıklı bağımlılığın artması

Uluslararası savaşların öneminin azalması

Uluslararası örgütlerin etkisinin azalması

“Çatışma ve savaş, kökenlerini insanın doğasında
bulur.” ifadesi aşağıdaki uluslararası ilişkiler
yaklaşımından hangisiyle ilişkilidir?

Realizm

Eleştirel kuram

Davranışsalcılık

Dünya sistem analizi

Konstrüktivizm

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası ilişkilerde
Oyun Teorisi’ne yapılan eleştirilerden biri değildir?

Gerçeğin çarpıtılmasına yol açmaktadır.

Uluslararası ilişkilere kötümser açıdan bakmaktadır.

Moral unsurlara yer vermemektedir.

Teori ile pratik arasında büyük bir uçurum vardır.

Rasyonel çözümler genellikle iş birliğini
öngörmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, yapısal güç kavramıyla
uluslararası politik ekonomi alanındaki hegemonya
tartışmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur?

Bruce Russet Robert Gilpin

Kenneth Waltz Susan Strange

Stephen Gill

Toplumsal cinsiyeti önemli ampirik bir kategori ve
küresel güç ilişkilerinin yanı sıra alternatif dünya
düzenlerini anlamayı sağlayan bir analitik araç olarak
gündeme getirmiştir.

Temel özelliğinden bahsedilen bu uluslararası
ilişkiler kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Realizm Konstrüktivizm

Feminizm Neorealizm

Post-yapısalcılık

4.

A)

B)

C)

D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.30
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 Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun
özellikleri arasında sayılabilir?

Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması sürecine
sadece devletler katılır.

Uluslararası hukuk kuralları bağlayıcı değildir.

Uluslararası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişki her bir
devletin iç hukukuna göre farklılık gösterir.

Uluslararası hukuk kurallarına uymayanları zorlama
yetkisi Birleşmiş Milletler örgütüne aittir.

Aralarında uyuşmazlık bulunan devletler bu
uyuşmazlığı çözmek için yargı yollarını kullanmak
zorundadır.

Bir devletin ulusal hava sahasıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Devletin ulusal hava sahası onun ülkesinin bir
parçasıdır.

Yabancı devlet hava araçları bir devletin ulusal hava
sahasına önceden izin almadan giremez.

Tarifeli uçuş yapan sivil hava araçları 1944 Chicago
Sivil Havacılık Sözleşmesi tarafı olan devletlerin ulusal
hava sahalarından önceden izin almadan geçebilir.

Devlet ulusal hava sahasında paralı taşımacılığı kendi
uyruğundaki sivil hava araçlarına ayırabilir.

Bir devletin ulusal hava sahasından geçen bir hava
aracı terör saldırısı sonucu düşerse tek yetkili
üzerinden geçilen ülke devletidir.

Vatandaşlığın kazanılmasıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

İsteyen devlet, kan bağı ilkesini uygular.

İsteyen devlet, doğum yeri ilkesini uygular.

İsteyen devlet, kan bağı ve doğum yeri ilkesini birlikte
uygular.

Devletler, vatandaşlığın kazanılmasıyla ilgili kuralları
serbestçe belirler.

Vatandaşlığın kazanılmasıyla ilgili kurallar, tamamen
uluslararası hukuk tarafından belirlenir.

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Açık denizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Bütün devletlerin serbestçe faydalandığı alandır.

Açık deniz, sadece barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

Açık denizde bulunan gemiler, bayrak devletinin
denetim yetkilerine tabidir.

Deniz yatağı ve altındaki madenlerin işletilmesi için
Deniz Yatağı Uluslararası Otoritesi adıyla bir örgüt
kurulmuştur.

Açık denizde bulunan bir geminin suç işlemesi hâlinde
cezalandırma yetkisi münhasıran bayrak devletine
aittir.

Aşağıdakilerden hangisi, konsoloslukların görevleri
arasında yer almaz?

Gönderen devletin menfaatlerini korumak

Noterlik görevi ve kişisel statüye dair bazı kayıt
işlemlerini yapmak

Gönderen devleti diplomatik olarak temsil etmek

Pasaport, gezi belgesi ve vize vermek

Gönderen devletin uyruğundaki hava taşıtlarını ve
gemilerini denetlemek

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 2/4. maddesindeki
kuvvet kullanma yasağına ilişkin aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

BM üyelerine getirilmiş bir yasaktır.

Kuvvet kullanma tehdidini de içerir.

Devletler arası ilişkilere uygulanır.

BM Antlaşması’nda öngörülen çeşitli istisnaları vardır.

Misilleme eylemleri kural dışılık oluşturmaktadır.

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)
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Bir devletin başka bir devletin hukuka aykırı olmayan
ancak çıkarlarını zedeleyen davranışına karşı
uluslararası hukukun yasaklamadığı yollarla karşılık
vermesidir.

Bu ifadeyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Misilleme Zararla karşılık

Meşru müdafaa Zorlama tedbiri

Kınama

Aşağıdakilerden hangisi, günümüz uluslararası
hukuk kurallarında devletlerin objektif
sorumluluğunun açıkça kabul edildiği alanlardan 
biri değildir?

Nükleer enerjinin barışçı kullanımı

Denizlerin, hidrokarbürlerle kirlenmesi

Uzaya gönderilen roketlerin sebep olacağı zararlar

Dünyanın yörüngesine yerleştirilen uyduların sebep
olacağı zararlar

Nükleer silah denemelerinin yol açacağı zararlar

1908-1909 Bosna-Hersek Krizi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan mallarını
boykot kararı almıştır.

Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i yıllık 2,5 milyon
altın karşılığında kiralamıştır.

Rusya, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak
kararını hiçbir zaman kabul etmemiştir.

Sırbistan, Avusturya-Macaristan’a karşı Almanya’dan
yardım istemiştir.

Osmanlı Devleti’yle Avusturya-Macaristan arasında
sınır çatışmaları yaşanmıştır.

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi iki dünya savaşı arası
dönemde Fransa ile ittifak yapan ülkelerden biri
değildir?

Belçika Polonya Macaristan

Yugoslavya Romanya

Aşağıdakilerden hangisi, ABD’nin II. Dünya
Savaşı’na girme nedenlerinden biri değildir?

Japonya’nın, Uzak Doğu’da yayılma faaliyetleri

Fransa’nın, Almanya karşısında yenilmesi ve
İngiltere’nin yalnız kalması

Japonya’nın, Almanya ve İtalya ile birlikte ABD’ye
karşı Üçlü Paktı imzalaması

SSCB’nin, Doğu ve Orta Avrupa’da ilerlemeye
başlaması

Japon uçaklarının, Pearl Harbour’da bulunan
Amerikan üslerine saldırısı

Aşağıdaki Orta Doğu ülkelerinden hangisi, I. Dünya
Savaşı sonrasında manda rejimi altına girmemiştir?

Suriye Irak Lübnan

Mısır Filistin

ABD, drone adı verilen insansız hava araçlarıyla terörist
hedeflere karşı uluslararası hukuk bakımından tartışmalı
bazı saldırılar gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bu türden bir
operasyona hedef olmamıştır?

Afganistan Mısır Somali

Pakistan Yemen

16.

A) B) C)

D) E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.32
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Kosova ile Birleşmiş Milletler ilişkisine dair
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Ülkenin batısındaki Arnavut bölgesinin Arnavutluk’a
iltihak etme kararı alması, BM Güvenlik Konseyi
kararıyla yasaklanmıştır.

Ülkenin kuzeyindeki Sırp bölgesinin Sırbistan’a iltihak
etme kararı alması, BM Güvenlik Konseyi kararıyla
yasaklanmıştır.

BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin bir kısmı,
Kosova’nın bağımsız bir devlet olduğunu hâlen
tanımamıştır.

Yugoslavya’nın BM çatısı altında imzalanan
Rambouillet Anlaşmasını kabul etmemesi üzerine   
BM Barış Gücü Kosova’ya müdahale etmiştir.

Yugoslavya’nın BM çatısı altında imzalanan Dayton
Anlaşması’nı kabul etmemesi üzerine BM Barış Gücü,
Kosova’ya müdahale etmiştir.

Aşağıdaki devlet çiftlerinden hangisi arasında toprak
uyuşmazlığı yaşanmamaktadır?

Çin – Japonya

Rusya – Japonya

İspanya – Fransa

İspanya – Birleşik Krallık

Arjantin – Birleşik Krallık

Güney Amerika’nın bir kısmında iktidarda bulunan
sol görüşlü hükûmetlere dair aşağıdaki
genellemelerden hangisi doğrudur?

Liderlerin bir kısmının yeraltı mücadelesi geçmişi olsa
da iktidara demokratik seçimler aracılığıyla
gelmişlerdir.

ABD emperyalizminin aracı olarak gördükleri IMF’ye
tüm borçlarını ödeyerek ilişkilerini bitirmişlerdir.

Katolik kilisesinden destek alarak iktidara gelmelerine
rağmen Kilise’yi siyasetten el çekmeye zorlamışlardır.

NAFTA’da ABD’nin hâkimiyetini eleştirerek üyeliklerini
askıya almışlardır.

Ağır sanayi sektöründe tüm üretim araçlarını
kamusallaştırmışlar ve bu uygulamaları nedeniyle
ABD’nin ambargolarına maruz kalmışlardır.

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, 2012 yılında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun aldığı bir kararla          
“üye olmayan gözlemci devlet” statüsü elde etmiştir?

Filistin

Kosova

Vatikan

Keşmir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna bağlı bir alt
komisyon statüsündedir.

Merkezi Viyana’dadır.

Üye devletlerin nükleer faaliyetlerini denetler.

Genel Konferans ve Guvernörler Kurulu gibi organları
bulunmaktadır.

1957’de kurulmuştur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Avrupa Birliği’ne
diğerlerinden daha önce üye olmuştur?

Bulgaristan

Finlandiya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Malta

Slovenya

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)
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Lozan Barış Antlaşması’nda, aşağıdaki konulardan
hangisinde kesin çözüme ulaşılamamıştır?

Musul meselesi Kapitülasyonlar

Azınlıklar Trakya sınırı

Ege adalarının statüsü

Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda savaş
dışı kalmasında rol oynayan faktörler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalar

Savaşan devletler arasındaki anlaşmazlıklar

ABD’nin yayılmacı politikası

Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikası

Osmanlı tecrübesinden çıkarılan dersler

Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra, ABD’nin
Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunun        
hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

1961 tarihli Dış Yardım Yasası

BM Antlaşması’nın 51. maddesi

Wilson İlkeleri

Monroe Doktrini

NATO Antlaşması’nın 5. maddesi

26.

A) B)

C) D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye-ABD ilişkilerinde  
1 Mart Tezkeresi Krizi olarak adlandırılan gelişmenin
ortaya çıkmasında rol oynamamıştır?

ABD operasyonunun hukuki zemininin zayıflığı

Türkiye’de, kamuoyunun ABD aleyhine dönmüş
olması

1990-1991 Körfez Savaşı’nın meydana getirdiği
olumsuz etkilerin hâlen devam etmesi

İş birliği şartları konusunda ABD ile tam bir
anlaşma sağlanamaması

Türkiye’nin, AB ile birlikte hareket etme stratejisi

1990-1991 Körfez Savaşı sonrasında Türkiye’ye
yerleşen ve kamuoyunda Çekiç Güç olarak bilinen
uluslararası askerî gücün orijinal adı
aşağıdakilerden hangisidir?

Uluslararası Destek Gücü

Çok Uluslu Koruma Gücü

Acil Müdahale Gücü

Irak Kürtlerini Koruma Gücü

Huzur Sağlama Operasyon Gücü

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TESTİ BİTTİ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),
bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı
kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi
kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) bina-
larında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır (2 saat, 40 dakika). Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve
son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı
sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu
terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan
soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olma-
sı hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

16. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.

ÖSYM
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EKONOMETRİ 

 

İSTATİSTİK 

 
KAMU 

YÖNETİMİ 

 
ULUSLARARASI

İLİŞKİLER 

1. A 1. B 1. C 1. C 1. D 

2. B 2. D 2. C 2. A 2. E 

3. C 3. B 3. B 3. B 3. A 

4. E 4. A 4. A 4. D 4. E 

5. C 5. C 5. D 5. C 5. D 

        

6. B 6. C 6. C 6. D 6. C 

7. A 7. C 7. C 7. D 7. C 

8. E 8. D 8. D 8. E 8. E 

9. C 9. B 9. C 9. A 9. E 

10. E 10. D 10. D 10. E 10. E 

        

11. B 11. C 11. C 11. E 11. C 

12. E 12. B 12. C 12. D 12. E 

13. D 13. D 13. B 13. D 13. A 

14. A 14. B 14. A 14. E 14. E 

15. B 15. C 15. D 15. A 15. A 

        

16. C 16. C 16. B 16. D 16. C 

17. C 17. A 17. C 17. D 17. D 

18. A 18. A 18. B 18. C 18. D 

19. E 19. B 19. D 19. E 19. B 

20. C 20. C 20. B 20. B 20. C 

        

21. D 21. D 21. D 21. D 21. C 

22. E 22. B 22. B 22. E 22. A 

23. E 23. E 23. B 23. A 23. A 

24. B 24. B 24. B 24. C 24. A 

25. E 25. E 25. E 25. C 25. B 

        

26. C 26. C 26. C 26. E 26. A 

27. B 27. B 27. D 27. C 27. C 

28. B 28. B 28. D 28. C 28. A 

29. B 29. E 29. E 29. B 29. E 

30. D 30. B 30. C 30. B 30. E 
 

ÖSYM




